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Merry Chirstmas & Happy New Year 2021

	 จุุลสารฉบัับัน้ี้�	เป็็นี้จุุลสารฉบัับัสุดท้้ายของปี็	พ.ศ.	2563	และ

เป็็นี้ช่่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเท้ศกาลส่งท้้ายปี็เก่าต้้อนี้รับัปี็ใหม่			

ซ่ึ่�งโดยป็กติ้จุะเป็็นี้ห้วงเวลาของความสุขสนุี้กสนี้านี้ในี้ทุ้กป็ระเท้ศ		

แต่้ปี็ใหม่ปี็น้ี้�โลกของเรากำาลังเผชิ่ญกับัสถานี้การณ์์ท้้�ไม่ป็กติ้ซ่ึ่�ง									

ส่งผลต่้อความป็ลอดภััยด้านี้สุขภัาพและช้่วิต้ของมนุี้ษย์	 เน่ี้�องจุาก

การแพร่ระบัาดของโรค	COVID-19	ท้้�ดำาเนิี้นี้มาอย่างต่้อเน่ี้�องจุนี้ครบั

หน่ี้�งปี็	 และยังคงแพร่กระจุายไป็ทั้�วภูัมิภัาคของโลก	จุนี้ถ่งวันี้น้ี้�เรา

ยังไม่สามารถควบัคุมการระบัาดได้	 ในี้ป็ระเท้ศไท้ยป็ระช่าช่นี้ทุ้ก

ภัาคส่วนี้ได้ร่วมกันี้ต่้อสู้กับัโรคน้ี้�มาอย่างเข้มแข็ง	จุนี้ได้รับัการยกย่อง

จุากองค์การอนี้ามัยโลกให้เป็็นี้ป็ระเท้ศท้้�ม้ศักยภัาพในี้การควบัคุม

ดร.ท้นี้พญ.	สลักจิุต้	ชุ่ติ้พงษ์วิเวท้

นี้ายกสมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์แห่งป็ระเท้ศไท้ยในี้พระอุป็ถัมภ์ัฯ

บรรณาธิิการบริหาร
ท้นี้พญ.สลักจิุต้	ชุ่ติ้พงษ์วิเวท้

ท่ี่�ปรึกษา
ท้นี้พ.ภัาคภูัมิ	เดช่หัสดินี้

บรรณาธิิการจุุลสาร
ท้นี้พญ.วรางลักษณ์์	พิมพาภััย

วิิชาการจุุลสาร
ท้นี้พญ.กุลนี้ภัา	ฟูู่�เจุริญ

ประสานการผลิต
ท้นี้พ.วิโรจุน์ี้		พวงทั้บัทิ้ม

สถานท่ี่�ติดต่อ
สมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์แห่งป็ระเท้ศไท้ย

ในี้พระอุป็ถัมภ์ัพระเจุ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจุ้าโสมสวล้	กรมหม่�นี้สุท้ธนี้าร้นี้าถ

เลขท้้�	6	ซึ่อยรามอินี้ท้รา	52/1	ถนี้นี้รามอินี้ท้รา
เขต้คันี้นี้ายาว	กรุงเท้พฯ	10230

โท้ร.	02	948	5757	โท้รสาร.	02	948	5758

กองบรรณาธิิการ
ท้นี้พ.นิี้ทั้ศน์ี้		น้ี้อยจัุนี้อัด
ท้นี้พ.ศราวุธ	สุท้ธิรัต้น์ี้

ท้นี้พญ.บุัญนิี้ภัา	สงคราม
ท้นี้พญ.ทิ้พย์รัต้น์ี้		โพธิพิทั้กษ์

ท้นี้พ.ธนี้สาร		ศิริรัต้น์ี้
ท้นี้พ.ช่าญณั์ฏฐ์์	พรมพิงค์
ท้นี้พญ.สุภัาวด้	แย้มศร้

ท้นี้พ.จุตุ้รวิท้ย์	วรุณ์วานิี้ช่บััญช่า

การระบัาดได้อย่างม้ป็ระสิท้ธิภัาพ	ความสำาเร็จุครั�งน้ี้�เราได้รับัความร่วมม่อ

อย่างด้จุากป็ระช่าช่นี้ด้วยการเว้นี้ระยะห่าง	ล้างม่อ	และสวมใส่แมสต้ลอด

เวลาท้้�ออกจุากเคหะสถานี้	 รวมถ่งความพร้อมของบุัคคลากรด้านี้การ

แพท้ย์	และการต้รวจุวินิี้จุฉัยท้างห้องป็ฏิบััติ้การท้้�แม่นี้ยำา	ม้คุณ์ภัาพ	และ

เช่่�อถ่อได้	ในี้ภัารกิจุเพ่�อช่าติ้ครั�งน้ี้�

	 นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ของเราม้โอกาสได้แสดงถ่งความสามารถด้านี้

วิช่าการและการให้บัริการป็ระช่าช่นี้จุนี้เป็็นี้ท้้�ป็ระจัุกษ์	ปั็จุจุุบัันี้น้ี้�	เราก็ยัง

ไม่สามารถจุะท้ำานี้ายได้ว่า	 การแพร่ระบัาดน้ี้�จุะสิ�นี้สุดเม่�อไร	 ความหวัง

ของมวลมนุี้ษย์	 จุ่งอยู่ท้้�การสร้างภูัมิคุ้มกันี้ของร่างกายต่้อสู้กับัเช่่�อไวรัส	

SARS	CoV-2	 ทั้�งโดยธรรมช่าติ้	 หร่อโดยอาศัยความเจุริญก้าวหน้ี้าท้าง

วิท้ยาศาสต้ร์	 และเท้คโนี้โลย้	 นัี้�นี้หมายถ่งว่าหน่ี้�งในี้ความหวังของมวล

มนุี้ษยช่าติ้	 ค่อ	 วัคซ้ึ่นี้	 ดังนัี้�นี้ในี้วารสารฉบัับัน้ี้�จุ่งขอนี้ำาเสนี้อความรู้ด้านี้

การพัฒนี้าวัคซ้ึ่นี้	และองค์ความรู้ต่้างๆท้้�สามารถนี้ำาไป็ใช้่ในี้การป็ระกอบั

วิช่าช้่พจุากคณ์าจุารย์ผู้ท้รงคุณ์วุฒิหลายท่้านี้	 รวมถ้งการป็ระช่าสัมพันี้ธ์

การป็ระชุ่มวิช่าการครั�งต่้อไป็ซ่ึ่�งจุะจัุดท้้�	พัท้ยา	จัุงหวัดช่ลบุัร้	สมาคมฯ	คาด

หวังว่าการป็ระชุ่มครั�งหน้ี้าน้ี้�	จุะม้นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์เข้าร่วมป็ระชุ่มแลก

เป็ล้�ยนี้เร้ยนี้รู้ด้านี้วิขาการกันี้อย่างคับัคั�งเหม่อนี้เดิมนี้ะคะ

	 ท้้ายท้้�สุดน้ี้�	 ในี้ศุภัวาระดิถ้ข่�นี้ปี็ใหม่	พ.ศ.	 2564	 ในี้นี้ามของสมาคม

เท้คนิี้คการแพท้ย์แห่งป็ระเท้ศไท้ย	 ในี้พระอุป็ถัมภ์ัฯ	 ดิฉันี้ขออัญเชิ่ญคุณ์

พระรัต้นี้ต้รัย	และสิ�งศักดิ�สิท้ธิในี้สากลโลก	ดลบัันี้ดาลให้ทุ้กท่้านี้ม้ความสุข	

สมบูัรณ์์พูนี้ผลด้วย	อายุ	วรรณ์ะ	สุขะ	พละ	และป็ราศจุากภัยันี้อันี้ต้ราย

ทั้�งป็วง	ม้ความเจุริญรุ่งเร่องในี้การป็ระกอบัสัมมาอาช้่พด้วยเท้อญ
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สวััสดีีค่่ะ พีี่�น้้องชาวั MT ทุุกทุ่าน้

	 ในี้สถานี้การณ์์ปั็จุจุุบัันี้	โรคโควิด-19	ได้กลับัมาระบัาดระลอกใหม่	โดย

ม้จุำานี้วนี้ผู้ติ้ดเช่่�อจุำานี้วนี้มาก	และกระจุายไป็ในี้วงกว้างเก่อบัทั้�วป็ระเท้ศ	

ซ่ึ่�งวิช่าช้่พ	MT	ของเรา	 ได้แสดงศักยภัาพในี้การร่วมกับัสหวิช่าช้่พอ่�นี้ๆ	

เพ่�อรับัม่อกับัวิกฤต้การณ์์ในี้ครั�งน้ี้�	ทั้�งในี้การต้รวจุวิเคราะห์ท้างห้องป็ฏิบััติ้

การ	และออกหน่ี้วยเพ่�อเก็บัตั้วอย่าง	พวกเราต่้างร่วมม่อ	ร่วมใจุ	ท้ำาหน้ี้าท้้�

ของต้นี้เองอย่างไม่ย่อท้้อ	พวกเรากองบัรรณ์าธิการ	ขอเป็็นี้กำาลังใจุให้กับัผู้

ป็ฏิบััติ้งานี้ทุ้กท่้านี้ค่ะ	

	 ในี้ปี็	 2564	 น้ี้�	 สิ�งท้้�พวกเราต่้างตั้�งความหวังค่อ	 วัคซ้ึ่นี้โควิด-19	 ท้้�

กำาลังเริ�มม้ใช้่ในี้หลายๆ	ป็ระเท้ศ	ในี้ส่วนี้ป็ระเท้ศไท้ยนัี้�นี้	คาดว่าราวกลาง

ปี็	2564	จุะได้ม้การแจุกจุ่ายวัคซ้ึ่นี้ซ่ึ่�งผลิต้โดยบัริษัท้	แอสต้ราเซึ่เนี้กา	และ

หลังจุากนัี้�นี้ก็จุะม้การถ่ายท้อดวิธ้การผลิต้ให้กับับัริษัท้	สยามไบัโอไซึ่เอนี้ซ์ึ่	

จุำากัด	 ซ่ึ่�งเป็็นี้บัริษัท้ผู้ผลิต้ยาช้่ววัต้ถุท้้�ได้ก่อตั้�งข่�นี้เพ่�อสานี้ต่้อป็ณิ์ธานี้ของ	

พระบัาท้สมเด็จุพระบัรมช่นี้กาธิเบัศร	มหาภูัมิพลอดุลยเดช่มหาราช่	บัรม

นี้าถบัพิต้ร	ท้้�จุะให้คนี้ไท้ยได้ใช้่ผลิต้ภััณ์ฑ์์ยาท้้�ม้ราคาถูก	ม้ป็ระสิท้ธิภัาพ	ลด

การนี้ำาเข้าจุากต่้างป็ระเท้ศ	

	 ท้างกองบัรรณ์าธิการจุุลสารสมาคมฯ	 แม้ไม่ได้เป็็นี้กำาลังหลัก	 แต่้ก็

พร้อมท้้�จุะย่นี้หยัด	 ช่่วยเหล่อ	สนัี้บัสนุี้นี้	 เป็็นี้กำาลังใจุให้แก่เหล่าสมาชิ่กฯ	

ทุ้กท่้านี้ค่ะ

	 สำาหรับัในี้ฉบัับัน้ี้�	ยังคงม้ครบัถ้วนี้ทั้�งบัท้ความท้างวิช่าการจุากอาจุารย์

ผู้ท้รงคุณ์วุฒิ	และเน่ี้�อหาป็กิณ์กะ	เช่่นี้เคยค่ะ	สุดท้้ายน้ี้�ในี้โอกาสข่�นี้ปี็ใหม่	

2564	 ขออำานี้าจุคุณ์พระศร้รัต้นี้ต้รัย	 และสิ�งศักดิ�สิท้ธิ�ทั้�งหลายในี้สากล

โลก	จุงดลบัันี้ดาลให้ท่้านี้สมาชิ่กฯ	ทุ้กท่้านี้	และครอบัครัว	จุงป็ระสบัแต่้

ความสุข	สนุี้กสนี้านี้	พลานี้ามัยสมบูัรณ์์	ต้ลอดปี็	2564	และร่วมกันี้ผ่านี้

พ้นี้วิกฤติ้การณ์์น้ี้�ไป็ด้วยกันี้ค่ะ

ท้นี้พญ.วรางลักษณ์์	พิมพาภััย

บัรรณ์าธิการ
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	 ในี้ปี็	พ.ศ.	2563	ท้้�ผ่านี้มา	เป็็นี้ปี็ท้้�ป็ระช่ากร
ทั้�วโลกเผชิ่ญกับัปั็ญหาการระบัาดของไวรัส	โควิด	
19	ป็ระเท้ศไท้ยเองก็ต้้องรับัม่อการระบัาดของ
โรคด้วยการล๊อคดาวน์ี้ป็ระเท้ศ	 งดการป็ระชุ่ม
สัมมนี้าท้้�จุะม้การอยู่ร่วมกันี้ในี้ห้องป็ระชุ่ม	 ซ่ึ่�ง
ม้โอกาสสูงท้้�จุะเผยแพร่เช่่�อโรคจุากคนี้สู่คนี้
กระจุายอย่างกว้างขวางจุนี้ยากจุะควบัคุมได้	
สมาคมจุ่งต้้องเล่�อนี้การป็ระชุ่มวิช่าการป็ระจุำา
ปี็	2563	ออกไป็อย่างไม่ม้กำาหนี้ด	แต่้ก็ได้ดำาเนิี้นี้
การจัุดป็ระชุ่มวิช่าการสัญจุรแบับั	online	 ไป็
ต้ามภูัมิภัาคต่้างๆ	3	ครั�ง	ครั�งท้้�	1	สัญจุรภัาคกลาง	
ป็ริมณ์ฑ์ล	 และภัาคต้ะวันี้ออก	 จัุดข่�นี้ในี้เสาร์
ท้้�	11	กรกฎาคม	2563	เวลา	8.20	–	16.30	นี้.
ครั�งท้้�	2	สัญจุรภัาคใต้้	วันี้เสาร์ท้้�	3	ตุ้ลาคม	2563	
เวลา	8.30	–	12.00	นี้.	ครั�งท้้�	3	สัญจุรภัาคเหน่ี้อ	
วันี้ท้้�	10	ตุ้ลาคม	2563	เวลา	8.30	–	13.00	นี้.
รายละเอ้ยดเฉพาะหัวข้อการบัรรยายท้้�เป็็นี้
วิช่าการและวิท้ยากร	 ในี้แต่้ละครั�งได้สรุป็ไว้ในี้
ต้าราง	 สมาชิ่กสนี้ใจุหัวข้อใดสามารถป็ระสานี้
ไป็ท้้�สมาคมผ่านี้ท้าง	 face	book	messenger
สมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์ได้	 หากหัวข้อใดม้
สมาชิ่กสนี้ใจุมาก	 ท้างสมาคมจุะเร้ยนี้เชิ่ญให้
วิท้ยากรท่้านี้นัี้�นี้เข้ยนี้สรุป็เน่ี้�อหาลงจุุลสารเพ่�อ
เผยแพร่ให้กับัเพ่�อนี้สมาชิ่กต่้อไป็
	 สำาหรับัการป็ระช่มสัญจุรครั�งท้้�	 4	 เป็็นี้การ
ป็ระชุ่มสัญจุรภัาคอ้สานี้	 จุะจัุดข่�นี้ในี้วันี้ท้้�	 29
มกราคม	2564	เป็็นี้การจัุดป็ระชุ่ม	on	site	แบับั
new	 normal	 ครั�งแรกของสมาคมในี้ข่วง	
สถานี้การณ์์	Covid	19	โดยได้รับัความอนุี้เคราะห์
สถานี้ท้้�จุากศูนี้ย์วิท้ยาศาสต้ร์การแพท้ย์ท้้�	 8
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กุลนี้ภัา	ฟูู่�เจุริญ	อนุี้กรรมการฝ่�ายวิช่าการข่่าวัจากสมาค่มฯ
สัญจรครัง้ท่ี 1

หััวข้้อ หมอแลป็ผู้อยู่เบ่ั�องหลังงานี้
มะเร็งวิท้ยา

บัท้บัาท้นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์
กับัการเผชิ่ญเช่่�ออุบััติ้ใหม่

วิทยากร

พันี้ต้ำารวจุโท้	นี้ายแพท้ย์
อรัณ์	ไต้รต้านี้นี้ท์้	

งานี้มะเร็งวิท้ยานี้ร้เวช่	กลุ่มงานี้สูติ้นี้าร้
เวช่กรรม	โรงพยาบัาลต้ำารวจุ

ท้นี้พญ.นัี้นี้ท้วรรณ์	เมฆา	
ผู้อำานี้วยการกองแผนี้งานี้และวิช่าการ	

กรมวิท้ยาศาสต้ร์การแพท้ย์

สัญจรคร้ังท่ี 2

หััวข้้อ เท้คนิี้คการแพท้ย์ไท้ย	ก้าวไกลสู่สากล

การดำาเนิี้นี้งานี้พัสดุของห้องป็ฏิบััติ้การ
กับั	การเช่่าเคร่�องต้รวจุวิเคราะห์

อัต้โนี้มัติ้พร้อมนี้ำ�ายา

วิทยากร
รศ	ดร.จิุต้รบัรรจุง		ตั้�งป็อง	

	คณ์บัด้สำานัี้กวิช่าสหเวช่ศาสต้ร์
ม.วลัยลักษณ์์

ท้นี้พญ.สมพิศ	ปิ็นี้ะเก

สัญจรคร้ังท่ี 3

หััวข้้อ
Laboratory	diagnosis	of	
COVID-19:	Molecular
	and	Serology	testing.

New	normal	ห้องป็ฏิบััติ้การ
เท้คนิี้คการแพท้ย์

วิทยากร

ดร.นี้พ.	อาช่วินี้ท้ร์	โรจุนี้วิวัฒน์ี้
ผู้อำานี้วยการสถาบัันี้ช้่ววิท้ยาศาสต้ร์

ท้างการแพท้ย์
					ดร.ท้นี้พญ.	พิไลลักษณ์์	โอกาดะ	

อัครไพบูัลย์
นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ช่ำานี้าญการพิเศษ	
สถาบัันี้วิจัุยวิท้ยาศาสต้ร์สาธารณ์สุข	

กรมวิท้ยาศาสต้ร์การแพท้ย์

ท้นี้พญ.	จุริยา	ผดุงพัฒโนี้ดม	
ดร.ท้นี้พ.ท้รงราช่ย์	ไช่ยญาติ้
	สมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์

แห่งป็ระเท้ศไท้ยฯ
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	 รายช่่�อผู้โช่คด้จุากการเล่นี้เกมป็ริศนี้าป็ระจุำาฉบัับัท้้�	 53	 เด่อนี้				

ตุ้ลาคม	–	ธันี้วาคม	2563
	1.	คุณ์อภิัญญา	ฟูู่วันี้	 โรงพยาบัาลแม่สาย	จัุงหวัดเช้่ยงราย
	2.	คุณ์ภัคนัี้นี้ท์้		สาดส้	 รพ.สมเด็จุพระจุ้าต้ากสินี้มหาราช่	จุ.ต้าก		
	3.	คุณ์ท้รงพล	แสงชั่ยวิรัช่	 จัุงหวัดกรุงเท้พมหานี้คร
	4.	คุณ์สมภัพ	จุำาป็าท้อง	 จัุงหวัดชั่ยภูัมิ
	5.	คุณ์	Taksuthee	Sahawongwattana		 จัุงหวัดสมุท้รสงคราม

เฉลยเกมส์์ฉบัับัท่ี่�แล้วนะคะ ใครเล่นได้้ถููกต้้องบ้ัางเอ่ย ?

ส่งคำาต้อบัมาร่วมสนุี้กได้ท้้�	amtt.editor@gmail.com
ท้างสมาคมฯ	จุะม้ของท้้�ระล่กให้กับัผู้โช่คด้ท้้�ต้อบัถูกด้วยนี้ะคะ

อุดรธาน้ี้	 หัวข้อการบัรรยายน่ี้าสนี้ใจุมาก	 สมาชิ่กสามารถลงท้ะเบ้ัยนี้
เข้าร่วมป็ระชุ่มผ่านี้	QR	code	ในี้ภัาพได้	อย่างไรก็ต้ามเน่ี้�องจุากเป็็นี้การ
ป็ระชุ่มแบับั	 new	 normal	 ท้้�นัี้�งอาจุเต็้มจุนี้ท้ำาให้ท่้านี้ไม่สามารถลง
ท้ะเบ้ัยนี้ได้	 ถ้าสนี้ใจุหัวข้อใดก็สามารถป็ระสานี้ไป็ท้้�สมาคมดังกล่าวไป็
แล้วได้

	 ในี้ส่วนี้การป็ระชุ่มวิช่าการของสมาคมป็ระจุำาปี็	พ.ศ.	2564	ท่้านี้นี้ายก
สลักจิุต้	ได้ดำาริท้้�จุะจัุดป็ระชุ่ม	on	site	แบับั	new	normal	และได้ร่วม
กับักรรมการบัริหารสมาคมจัุดหาสถานี้ท้้�จัุดป็ระชุ่มท้้�เหมาะสม	 ส่วนี้
หัวข้อการบัรรยายและ	workshop	 คณ์ะอนุี้กรรมการฝ่�ายวิช่าการ
กำาลังดำาเนิี้นี้การนี้ำากำาหนี้ดการเดิมท้้�จัุดไว้ในี้ปี็	พ.ศ.	 2563	มาท้บัท้วนี้
และท้าบัท้ามวิท้ยากร	สมาชิ่กสามารถติ้ดต้ามกำาหนี้ดการป็ระชุ่มวิช่าการ
ป็ระจุำาปี็ได้จุาก	web	site	สมาคม	(www.amtt.org)	และขอเชิ่ญช่วนี้
สมาชิ่กส่งผลงานี้วิจัุยโดยเฉพาะจุากการป็ฏิบััติ้งานี้ป็ระจุำาเข้าร่วมนี้ำา
เสนี้อแลกเป็ล้�ยนี้ป็ระสบัการณ์์กับัผู้ท้รงคุณ์วุฒิในี้สาขา	และเพ่�อนี้สมาชิ่ก	
อันี้จุะส่งผลให้เกิดการเพิ�มพูนี้ความรู้และพัฒนี้าศักยภัาพการป็ฏิบััติ้งานี้
ในี้หน้ี้าท้้�นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ให้ได้รับัการยอมรับัจุากเพ่�อนี้ร่วมวิช่าช้่พ
ทั้�งในี้สาขาเด้ยวกันี้และต่้างสาขา	 รวมไป็ถ่งป็ระช่าช่นี้ในี้วงกว้างมากข่�นี้	
หากไม่ม้การล๊อคดาวน์ี้ป็ระเท้คจุากการระบัาดของโควิด	19	รอบั	2	รอบั	3
พบักันี้ท้้�	โรงแรม	รอยัลคลิฟู่บ้ัช่	พัท้ยา	วันี้ท้้�		27-30	เมษายนี้	2564	นี้ะคะ

	 ฉบัับัน้ี้�ช่วนี้เพ่�อนี้ๆ	 สมาชิ่ก	 มาท้ดสอบัสมองค่ะ	 โดยการเล่นี้	 Cross	Word
ส่งคำาต้อบัร่วมสนุี้กมาท้างอ้เมล์	amtt.editor@gmail.com	ภัายในี้วันี้ท้้�	10	ม้นี้าคม	
2564	โดยแจุ้งช่่�อ-ท้้�อยู่ของสมาชิ่ก	มาด้วยนี้ะคะ	
	 ท้างสมาคมฯ	จุะสุ่มรายช่่�อผู้โช่คด้ท้้�ต้อบัถูก	รับัของท้้�ระล่กจุำานี้วนี้	5	รางวัลค่ะ	
ส่งมากันี้เยอะๆ	นี้ะคะ



6

โดย	ศาสต้ราจุารย์	(เช้่�ยวช่าญพิเศษ)	ดร.	ท้นี้พ.	วัช่ระ	กสิณ์ฤกษ์
ภัาควิช่าเท้คนิี้คการแพท้ย์
คณ์ะเท้คนิี้คการแพท้ย์	มหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่

เก
ร็
ด
วุ
ชิ
า
ก
า
ร
เพั

�อ
วุ
ชิ
า
ชิ
พั

	 ขณ์ะน้ี้�โลกกำาลังเผชิ่ญกับัโรคระบัาดท้้�รุนี้แรง
มากท้้�สุดเท่้าท้้�ไม่เคยม้มา	 โรคระบัาดน้ี้�ก่อให้เกิด
ผลกระท้บัอย่างรุนี้แรงต่้อการดำารงช้่วิต้ของมวล
มนุี้ษย์	คงยังจุำากันี้ได้	ในี้เด่อนี้ธันี้วาคม	พ.ศ.	2562	ท้้�
เม่องฮูู่่ฮัู่�นี้	มณ์ฑ์ลหู้เป็�ย	ป็ระเท้ศจุ้นี้	ม้การระบัาดของ
โรคระบับัท้างเดินี้หายใจุท้้�เกิดจุากไวรัสช่นิี้ดใหม่	 ท้้�
ต่้อมาได้ถูกตั้�งช่่�อว่า	SARS-CoV-2	(Severe	Acute	
Respiratory	Syndrome	Coronavirus-2)	ท้้�ก่อให้
เกิดโรค	COVID-19	(Coronavirus	Disease	2019)
ไม่ม้ใครคาดคิด	 ไวรัสน้ี้�ระบัาดอย่างรวดเร็วไป็ทุ้ก
ภูัมิภัาคของโลก	ภัายในี้ระยะเวลาไม่ถ่งปี็	นัี้บัถ่งปั็จุุบัันี้
(วันี้ท้้�	 10	 ธันี้วาคม	พ.ศ.	 2563)	 ทั้�วโลกม้ผู้ติ้ดเช่่�อ
SARS-CoV2	แล้วถ่งกว่า	69	 ล้านี้คนี้	 เส้ยช้่วิต้แล้ว
มากกว่า	 1	 ล้านี้	 5	 แสนี้คนี้	 การระบัาดของโรค	
COVID-19	ยังคงเป็็นี้ไป็อย่างรุนี้แรง	และน้ี้�เป็็นี้โจุท้ย์
อันี้ใหญ่ของวงการสาธารณ์สุขและนัี้กวิท้ยาศาสต้ร์
ท้างการแพท้ย์ทั้�วโลกท้้�จุะหยุดยั�งการระบัาดของ
โรคน้ี้�ให้ได้ในี้เร็ววันี้	 นัี้กวิท้ยาศาสต้ร์เช่่�อว่าหนี้ท้าง
หน่ี้�งท้้�จุะหยุดยั�งการระบัาดของโรคน้ี้�ได้	ค่อการสร้าง
ภูัมิคุ้มกันี้แบับัวงกว้าง	 ท้้�เร้ยกว่า	Herd	 immunity	
และแนี้วท้างหน่ี้�งของการสร้าง	Herd	 immunity	
ค่อการม้วัคซ้ึ่นี้ท้้�ม้ป็ระสิท้ธภัาพ
	 นัี้กวิท้ยาศาสต้ร์หลายสถาบัันี้	 รวมทั้�งภัาค
เอกช่นี้	 ระดมสรรพกำาลังศ่กษาคิดค้นี้วัคซ้ึ่นี้	
COVID-19	เพ่�อหยุดโรคร้ายน้ี้�ให้ได้ในี้เวลาอันี้รวดเร็ว	
วัคซ้ึ่นี้หลายรูป็ได้ถูกพัฒนี้าข่�นี้โดยนัี้กวิท้ยาศาสต้ร์
ชั่�นี้นี้ำาทั้�วโลก	 ด้วยความรู้และเท้คโนี้โลย้ท้้�ก้าวหน้ี้า
ในี้ปั็จุจุุบัันี้	อย่างไม่เคยม้มาก่อนี้	ภัายในี้เวลาไม่ถ่งปี็	
ในี้เด่อนี้ธันี้วาคม	พ.ศ.	2563	ม้รายงานี้ความสำาเร็จุ

วััค่ซีีน้ COVID-19….
ค่วัามหวัังข่องมวัลมนุ้ษยชาติิ

ของวัคซ้ึ่นี้	COVID-19	แล้ว	3	ช่นิี้ด	ผู้ผลิต้ได้รายงานี้
ถ่งความป็ลอดภััยของวัคซ้ึ่นี้และป็ระสิท้ธิภัาพท้้�ด้
เย้�ยม	ท้้�น่ี้าสนี้ใจุค่อเป็็นี้วัคซ้ึ่นี้รูป็แบับัใหม่ท้้�ยังไม่เคย
ใช้่ในี้มนุี้ษย์มาก่อนี้	 ข่าวความสำาเร็จุของวัคซ้ึ่นี้เหล่า
น้ี้�สร้างความหวังให้แก่มวลมนุี้ษย์	 และเช่่�อว่าในี้อ้ก
ไม่นี้านี้	 เราจุะสามารถกลับัมาดำารงช้่วิต้ได้ต้ามป็กติ้
อ้กครั�ง
	 วัคซ้ึ่นี้	COVID-19	3	ช่นิี้ดข้างได้ต้้นี้ได้แก่	 1.)	
วัคซ้ึ่นี้	BNT162b2	ของบัริษัท้	Pfizer	และ	BioNTech	
2.)	วัคซ้ึ่นี้	mRNA-1273	ของบัริษัท้	Moderna	และ	
3.)	ChAdOX1	nCoV-2019	(AZD1222)	ของบัริษัท้	
AstraZeneca	และมหาวิท้ยาลัยอ๊อกซึ่ฟู่อร์ด
	 ก่อนี้จุะพูดถ่งวัคซ้ึ่นี้แต่้ละช่นิี้ดในี้รายละเอ้ยด	
เรามารู้จัุกไวรัส	SARS-CoV-2	ท้้�ก่อโรค	COVID-19	
และแนี้วคิดท้้�เก้�ยวข้องกับัการพัฒนี้าวัคซ้ึ่นี้เส้ยก่อนี้				
ไวรัส	 SARS-CoV-2	หร่อไวรัสโรค	COVID-19	 จัุด
อยู่ในี้	 Family	 Coronaviridae	 และในี้	 Genus	
Betacoronavirus	 เช่่นี้เด้ยวกับัไวรัส	 SARS-CoV	
ท้้�ระบัาดในี้ปี็	พ.ศ.	 2546	 และไวรัส	MERS-CoV	
ท้้�ระบัาดในี้ปี็	พ.ศ.	 2555	 โดยไวรัส	 SARS-CoV-2
ม้โป็รต้้นี้หลายช่นิี้ดบันี้ผิว	 หน่ี้�งในี้นัี้�นี้ค่อ	 Spike	
protein	หร่อ	 S	 protein	 ท้้�ไวรัสใช้่จัุบักับัโป็รต้้นี้	
Angiotensin-converting	enzyme	2	หร่อ	ACE2	
ท้้�อยู่บันี้เซึ่ลล์เย่�อบุัผิว	 (epithelial	 cell)	 ของเซึ่ลล์
ในี้ระบับัท้างเดินี้หายใจุ	 และระบับัท้างเดินี้อาหาร
ของมนุี้ษย์		การจัุบักันี้ระหว่าง	S	protein	ของไวรัส
และ	ACE2	จุะนี้ำาไวรัสเข้าสู่เซึ่ลล์	 นัี้กวิท้ยาศาสต้ร์
พบัว่าแอนี้ติ้บัอด้ท้้�จุำาเพาะต่้อ	S	protein	โดยเฉพาะ
ต่้อบัริเวณ์ท้้�	S	protein	ใช้่จัุบักับั	ACE	2	(ท้้�เร้ยกว่า	

Receptor-Binding	Protein	หร่อ	RBD)	สามารถ
ยับัยั�งการเข้าสู่เซึ่ลล์ของไวรัส	 SARS-CoV-2	 ได้	 ดัง
นัี้�นี้หากเราม้แอนี้ติ้บัอด้ต่้อ	S	protein	ในี้ร่างกายก็
จุะยับัยั�งการติ้ดเช่่�อไวรัส	SARS-CoV-2	และป้็องกันี้
โรค	COVID-19	 ได้	 แนี้วคิดน้ี้�จุ่งนี้ำามาสู่การพัฒนี้า
วัคซ้ึ่นี้	COVID-19

วัิคซ่ีน BNT162b2 ของบริษัที่ Pfizer และ
BioNTech
	 วัคซ้ึ่นี้	 BNT162b2	 เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ท้้�พัฒนี้าโดย
บัริษัท้	BioNTech	และผลิต้โดยบัริษัท้	Pfizer	บัางท้้
อาจุเร้ยกว่า	Pfizer	COVID-19	vaccine		 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�
เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ช่นิี้ด	mRNA	vaccine	 ท้้�อาศัยหลักการ
ค่อ	บัรรจุุ	mRNA	 ท้้�กำาหนี้ดการสร้าง	 S	protein	
ของไวรัส	SARS-CoV-2	ท้้�ก่อโรคก่อ	COVID-19	ในี้	
lipid	nanoparticle	ซ่ึ่�งเป็็นี้ถุงขนี้าดเล็กมากท้้�ม้ผิว
หุ้มเป็็นี้	 lipid	bilayer	 เหม่อนี้	cell	membrane	
ของคนี้	เม่�อฉ้ด	lipid	nanoparticle	ท้้�ม้	mRNA	น้ี้�
เข้าสู่ร่างกาย	Lipid	nanoparticle	จุะเช่่�อมกับั	cell	
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membrane	ของเซึ่ลล์ร่างกาย	และส่ง	mRNA	 ท้้�
กำาหนี้ดการสร้างไวรัส	S	protein	เข้าสู่เซึ่ลล์	และโดย
กระบัวนี้การสร้างโป็รต้้นี้ของเซึ่ลล์	ไวรัส	S	protein	
จุ่งถูกสร้างข่�นี้ในี้เซึ่ลล์ในี้ร่างกาย	 ไวรัส	 S	protein	
ท้้�ถูกสร้างข่�นี้น้ี้�จุ่งเป็็นี้สิ�งแป็ลกป็ลอมและกระตุ้้นี้การ
ท้ำางานี้ของระบับัภูัมิคุ้มกันี้	 โดยระบับัภูัมคุ้มกันี้ท้้�
ถูกกระตุ้้นี้ให้เกิดข่�นี้น้ี้�จุะม้ทั้�งช่นิี้ด	 cell-mediated	
immunity	และ	humoral	mediated	immunity	
และกระตุ้้นี้การสร้างแอนี้ติ้บัอด้ต่้อ	S	protein	ระบับั
ภูัมิคุ้มกันี้ท้้�ถูกกระตุ้้นี้ให้เกิดข่�นี้น้ี้�	 จุะสามารถกำาจัุด
ไวรัส	SAR-CoV-2	ท้้�เข้าสู่ร่างกายได้
	 วัคซ้ึ่นี้	 BNT162b2	 ของบัริษัท้	 Pfizer	 และ	
BioNTech	น้ี้�	เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ท้้�ฉ้ด	2	โดส	ค่อฉ้ด	2	ครั�ง	
ห่างกันี้	21	วันี้	จุากการป็ระเมินี้ป็ระสิท้ธิภัาพในี้การ
ป้็องกันี้การเกิดโรค	(efficacy)	ของวัคซ้ึ่นี้	โดยศ่กษา
ในี้อาสาสมัครป็ระมาณ์	43,000	คนี้	 เป็ร้ยบัเท้้ยบั
ระหว่างกลุ่มควบัคุม	ค่อให้วัคซ้ึ่นี้หลอก	(placebo)	
และกลุ่มให้วัคซ้ึ่นี้จุริง	พบัว่าวัคซ้ึ่นี้น้ี้�ม้ป็ระสิท้ธิภัาพ
ในี้การป้็องกันี้การเกิดโรคได้ถ่ง	95%	อย่างไรก็ต้าม	
วัคซ้ึ่นี้น้ี้�ต้้องเก็บัท้้�อุณ์หภูัมิ	 -80oC	 ท้้�น่ี้าจุะเป็็นี้
อุป็สรรคในี้การขนี้ส่งวัคซ้ึ่นี้ไป็ในี้ท้้�ต่้างๆ	และน่ี้าจุะ
เป็็นี้ข้อจุำากัดท้้�สำาคัญในี้การนี้ำาวัคซ้ึ่นี้น้ี้�ไป็ใช้่ทั้�วโลก	

วัิคซ่ีน mRNA-1273 ของบริษัที่ Moderna
	 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�ก็เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ช่นิี้ด	mRNA	 vaccine	
ท้้�ม้หลักการเหม่อนี้กับัของวัคซ้ึ่นี้	 BNT162b2	
ของบัริษัท้	 Pfizer	 และ	 BioNTech	 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�ถูก
ออกแบับัมาเป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ช่นิี้ด	 2	 โดส	 เช่่นี้กันี้	 โดย
ฉ้ดครั�งท้้�	 1	และครั�งท้้�	 2	 ห่างกันี้	28	 วันี้	จุากการ
ป็ระเมินี้ป็ระสิท้ธิภัาพในี้การป้็องกันี้การเกิดโรคในี้
อาสาสมัครป็ระมาณ์	30,000	คนี้	พบัว่าวัคซ้ึ่นี้น้ี้�ม้
ป็ระสิท้ธิภัาพในี้การป้็องกันี้การเกิดโรคได้ถ่ง	94.5	%
ท้้�น่ี้าสนี้ใจุค่อในี้อาสาสมัครท้้�ได้รับัวัคซ้ึ่นี้น้ี้�และติ้ด
เช่่�อ	 SARS-CoV-2	 11	 คนี้	 ไม่ม้ใครเลยท้้�ม้อาการ
รุนี้แรง	 เม่�อเท้้ยบักับักลุ่มได้รับัวัคซ้ึ่นี้หลอกท้้�ในี้ผู้ติ้ด

ChAdOX1 nCoV-2019 ของบริษัที่ AstraZeneca
และมหาวิิที่ยาลัยอ๊อกซีฟอร์ด
	 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�พัฒนี้าโดยนัี้กวิจัุยจุากมหาวิท้ยาลัย	
อ๊อกซึ่ฟู่อร์ดท้้�ม้ความร่วมม่อกับับัริษัท้	AstraZen-
eca	 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�ม้หลักการท้้�แต้กต่้างไป็จุากวัคซ้ึ่นี้	 2	
ช่นิี้ดท้้�กล่าวมาข้างต้้นี้	 โดยเป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ช่นิี้ด	 Ade-
novirus-based	vaccine	 ท้้�อาศัยหลักการค่อ	นี้ำา	
chimpanzee	adenovirus	ซ่ึ่�งเป็็นี้ไวรัสท้้�ไม่ก่อโรค
รุนี้แรงในี้คนี้	มาป็รับัเป็ล้�ยนี้สารพันี้ธุกรรมโดยเพิ�ม	
DNA	ท้้�กำาหนี้ดการสร้าง	S	protein	ของไวรัส	SARS-
CoV-2	เข้าไป็	ได้เป็็นี้	adenovirus-based	vaccine	
และเม่�อฉ้ดวัคซ้ึ่นี้น้ี้�เข้าไป็ในี้ร่างกาย	adenovirus	น้ี้�
จุะเข้าสู่เซึ่ลล์	ท้ำาให้เซึ่ลล์ของร่างกายได้รับั	DNA	 ท้้�
กำาหนี้ดการสร้าง	S	protein	ของ	SARS-CoV-2	ไป็
ด้วย	และโดยกระบัวนี้การสร้างโป็รต้้นี้ของเซึ่ลล์ในี้
ร่างกาย	DNA	น้ี้�จุ่งถูกนี้ำาไป็สร้างเป็็นี้	S	protein	และ	
S	protein	 ท้้�สร้างข่�นี้จุะไป็กระตุ้้นี้ระบับัภูัมิคุ้มกันี้
เช่่นี้เด้ยวกับั	mRNA	vaccine	ท้้�กล่าวมาข้างต้้นี้

วัคซ้ึ่นี้น้ี้�เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ช่นิี้ด	 2	 โดสเช่่นี้กันี้	 ฉ้ดห่างกันี้	
28	 วันี้	 ผู้ผลิต้ได้ท้ำาการป็ระเมินี้ป็ระสิท้ธิภัาพของ
วัคซ้ึ่นี้โดยศ่กษาในี้อาสาสมัครในี้ป็ระเท้ศบัราซิึ่ล	
จุำานี้วนี้ป็ระมาณ์	9,000	คนี้	และศ่กษาในี้สหราช่
อาณ์าจัุกร	ป็ระมาณ์	3,000	คนี้	แต่้ด้วยความผิด
พลาดในี้การคำานี้วนี้ขนี้าดของโดส	 ท้ำาให้ป็ริมาณ์
ของวัคซ้ึ่นี้ในี้โดสท้้�	 1	 ในี้ป็ระเท้ศบัราซิึ่ลมากกว่า
ท้้�ฉ้ดในี้สหราช่อาณ์าจัุกรเท่้าตั้ว	 และเม่�อป็ระเมินี้
ป็ระสิท้ธิภัาพของวัคซ้ึ่นี้	พบัว่าในี้ป็ระเท้ศบัราซิึ่ล
ท้้�ได้รับัวัคซ้ึ่นี้เต็้มโดส	 (full	 dose)	 ม้ป็ระสิท้ธิภัาพ
ของวัคซ้ึ่นี้ป็ระมาณ์	62%	ส่วนี้ในี้สหราช่อาณ์าจัุกร
ท้้�ได้รับัวัคซ้ึ่นี้คร่�งโดส	(half	dose)	ได้ป็ระสิท้ธิภัาพ
ของวัคซ้ึ่นี้ป็ระมาณ์	90%	 ซ่ึ่�งบัริษัท้	 ผู้ผลิต้ได้ออก
มาย่นี้ยันี้ป็ระสิท้ธิภัาพของวัคซ้ึ่นี้ว่าอยู่ในี้ระดับัด้
มากโดยใช้่ผลและขนี้าดของวัคซ้ึ่นี้ต้ามท้้�ศ่กษาในี้
สหราช่อาณ์าจัุกร	และท้้�น่ี้าสนี้ใจุมากค่อในี้ผู้ติ้ดเช่่�อ
ทั้�งหมด	131	รายในี้กลุ่มท้้�ได้รับัวัคซ้ึ่นี้	ไม่ม้ผู้ป็�วยช่นิี้ด
รุนี้แรงเลย	 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ได้รับัความสนี้ใจุอย่าง
ยิ�งเพราะสามารถเก็บัท้้�	 2-4OC	 เหม่อนี้วัคซ้ึ่นี้ท้้�ใช้่
กันี้อยู่ทั้�วไป็	 เป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ท้้�ผลิต้ได้ง่ายกว่าวัคซ้ึ่นี้ช่นิี้ด	
mRNA	 และเป็็นี้วัคซ้ึ่นี้ท้้�ม้ราคาถูกท้้�สุดในี้บัรรดา
วัคซ้ึ่นี้	COVID-19	 ทั้�งหมด	 ม้รายงานี้ว่าวัคซ้ึ่นี้น้ี้�จุะ
ม้ราคาเพ้ยง	$4	
	 ความสำาเร็จุของวัคซ้ึ่นี้ทั้�ง	 3	 จุ่งเป็็นี้ความหวัง
ของคนี้ทั้�งโลกในี้การยับัยั�งการระบัาดของโรค	
COVID-19	อ้กทั้�งยังคงม้วัคซ้ึ่นี้	COVID-19	อ้กหลาย
ช่นิี้ดท้้�อยู่ในี้ระหว่างการป็ระเมินี้ป็ระสิท้ธิภัาพ	ท้้�ผล
การป็ระเมินี้จุะท้ยอยออกมาในี้เร็วๆ	 น้ี้�	 จุ่งเช่่�อว่า
โลกเราน่ี้าจุะหยุดการระบัาดของโรค	COVID-19	ได้	
อย่างไรก็ต้าม	ก็ยังม้สิ�งท้้�ยังไม่ท้ราบัอ้กหลายป็ระเด็นี้
เก้�ยวกับัวัคซ้ึ่นี้	COVID-19	ท้้�พัฒนี้าข่�นี้	ม้ข้อกังขาว่า
ระบับัภูัมิคุ้มกันี้ท้้�ถูกกระตุ้้นี้ให้เกิดข่�นี้ในี้ร่างกายน้ี้�จุะ
อยู่ได้นี้านี้แค่ไหนี้	และความป็ลอดภััยของวัคซ้ึ่นี้ในี้
ระยะยาวจุะเป็็นี้อย่างไร	 คำาถามเหล่าน้ี้�ยังไม่ม้ใคร
ต้อบัได้	และคงต้้องรอการพิสูจุน์ี้ต่้อไป็		

เช่่�อ	185	คนี้	เป็็นี้ผู้ติ้ดเช่่�ออาการรุนี้แรงถ่ง	30	คนี้	
วัคซ้ึ่นี้น้ี้�สามารถเก็บัท้้�	 -20o	C	 ได้	 วัคซ้ึ่นี้น้ี้�จุ่งเป็็นี้
ความหวังหน่ี้�งท้้�จุะสามารถนี้ำาไป็ใช้่ได้ทั้�วโลก	อย่างไร
ก็ต้าม	วัคซ้ึ่นี้น้ี้�ม้ราคาแพงกว่าวัคซ้ึ่นี้อ่�นี้ๆ	

เอกสารอ้างอิง
	 1.	Dong	Y,	Dai	T,	Wei	Y,	et	al.	A	systematic	review	of	SARS-
CoV-2	vaccine	candidates.	Signal	Transduct	Target	Ther	2020;	
5(1):237.	
	 2.	Polack	FP,	Thomas	SJ,	Kitchin	N,	et	al.	Safety	and	Efficacy	
of	the	BNT162b2	mRNA	Covid-19	Vaccine.	N	Engl	J	Med.	2020;	
Published	Online	Dec	10.	https://doi:	10.1056/NEJMoa2034577.	
	 3.	Voysey	M,	Costa	Clemens	SA,	Madhi	SA,	et	al.	Safety	and	
efficacy	of	the	ChAdOx1	nCoV-19	vaccine	(AZD1222)	against	
SARS-CoV-2:	an	interim	analysis	of	four	randomised	controlled	
trials	in	Brazil,	South	Africa,	and	the	UK.	Lancet	2020;	Published	
Online	Dec	8.	https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1.
	 4.	COVID-19:	MODERNA	|	PFIZER/BIONTECH	|	ASTRAZENECA.	
Dec	7,	2020.	https://www.youtube.com/watch?v=35Idb_lCU4o	
(access	Dec	10,	2020)
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	 สวัสด้ปี็ใหม่ท่้านี้สมาชิ่กทุ้กท่้านี้ค่ะ	 พบักับั
คอลัมน์ี้ท่้องเท้้�ยว	 ฉบัับัแรกของปี็	 2564	 ฉบัับัน้ี้�
จุะพาทุ้กท่้านี้พบักับัคณ์ะท้้�เปิ็ดสอนี้สาขาเท้คนิี้ค
การแพท้ย์ลำาดับัท้้�	 4	 ค่อ	 คณ์ะเท้คนิี้คการแพท้ย์	
มหาวิท้ยาลัยขอนี้แก่นี้	 ซ่ึ่�งมหาวิท้ยาลัยขอนี้แก่นี้
เป็็นี้สถาบัันี้อุดมศ่กษาแห่งแรกของภัาคต้ะวันี้
ออกเฉ้ยงเหน่ี้อ	ก่อตั้�งข่�นี้ต้ามนี้โยบัายการขยายการ
ศ่กษาระดับัอุดมศ่กษาสู่ส่วนี้ภูัมิภัาคต้ามแผนี้พัฒนี้า
เศรษฐ์กิจุฉบัับัท้้�	๑	ของป็ระเท้ศ	 โดยม้จุุดมุ่งหมาย
เพ่�อพัฒนี้ากำาลังคนี้	และองค์ความรู้เพ่�อการแก้ปั็ญหา
ให้กับัภัาคต้ะวันี้ออกเฉ้ยงเหน่ี้อ	มหาวิท้ยาลัยขอนี้แก่นี้
ได้เสนี้อโครงการจัุดตั้�งศูนี้ย์แพท้ยศาสต้ร์	 ในี้วันี้ท้้�
15	 มิถุนี้ายนี้	พ.ศ.	 2516	 โดยโครงการจัุดตั้�งคณ์ะ
เท้คนิี้คการแพท้ย์	อยู่ในี้โครงการศูนี้ย์แพท้ยศาสต้ร์	
ระยะท้้�	2	และได้จัุดตั้�งข่�นี้เม่�อวันี้ท้้�	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	
2521	ในี้ปั็จุจุุบัันี้เปิ็ดสอนี้ระดับัป็ริญญาต้ร้	2	สาขา
วิช่า	 ค่อสาขาวิช่าเท้คนิี้คการแพท้ย์	 และสาขาวิช่า
กายภัาพบัำาบััด	 (คัดลอกข้อมูลและรูป็ภัาพจุาก	
http://www.ams.kku	.ac.th)
	 ในี้ฉบัับัน้ี้�จุะพาทุ้กท่้านี้ท่้องเท้้�ยวในี้มหาวิท้ยาลัย
ขอนี้แก่นี้	และใกล้เค้ยงค่ะ

1. ศาลเจุ้าพ่่อมอดินแดง
	 “ศาลเจุ้าพ่อมอดินี้แดง”	สิ�งศักดิ�สิท้ธิ�ย่ดเหน้ี้�ยว
จิุต้ใจุ	หร่อเร้ยกได้ว่าเป็็นี้ส่วนี้หน่ี้�งของมหาวิท้ยาลัย
ขอนี้แก่นี้เลยก็ว่าได้	 ซ่ึ่�งหากกล่าวถ่งความเช่่�อของ
ช่าว	มข.	 ค่อห้ามบันี้บัานี้	“องค์เจุ้าพ่อมอดินี้แดง”	
แต่้ขอพรจุากท่้านี้ได้	 ซ่ึ่�งส่วนี้ใหญ่จุะขอให้เดินี้ท้าง
แคล้วคลาดป็ลอดภััย	ให้เกรดสูงๆ	ให้สอบัได้ม้งานี้ท้ำา	

ท้นี้พญ.	สุภัาวด้	แย้มศร้

ค่ณะเทุค่นิ้ค่การแพี่ทุย์ 
มหาวิัทุยาลัยข่อน้แก่น้

	 สำาหรับันัี้กเร้ยนี้ชั่�นี้	ม.	6	อยากมาอยู่	มข.	จุะมาขอ
ให้ได้เร้ยนี้ท้้�น้ี้�	ส่วนี้นัี้กศ่กษาใหม่จุะขอพร	และฝ่ากตั้ว
เป็็นี้ลูกเจุ้าพ่อมอดินี้แดง	 ในี้ศาลาธรรมสถานี้แห่งน้ี้�	
นี้อกจุาก	เราจุะได้สักการะศาลเจุ้าพ่อมอดินี้แดงแล้ว	
ช่าว	มข.	มักจุะเส้�ยงเซ้ึ่ยมซ้ึ่ท้้�ย่นี้ยันี้ถ่งการท้ำานี้ายว่า
แม่นี้มากๆ	โดยเฉพาะเร่�องการเร้ยนี้	และการงานี้	ยิ�ง
ช่่วงใกล้สอบัแล้วละก็จุะเห็นี้นัี้กเร้ยนี้นัี้กศ่กษามาขอ
พรจุากองค์เจุ้าพ่อมอดินี้แดงเป็็นี้จุำานี้วนี้มาก
(คัดลอกข้อมูลจุาก:		https://www.theactkk.net/)

2. พิ่พิ่ธิภััณฑ์์ธิรรมชาติวิิที่ยา มหาวิิที่ยาลัย
ขอนแก่น (Natural History Museum 
Khon Kaen University)
	 พิพิธภััณ์ฑ์์ธรรมช่าติ้วิท้ยา	 เป็็นี้พิพิธภััณ์ฑ์์
ท้้� ตั้�งอยู่ภัายในี้มหาวิท้ยาลัยขอนี้แก่นี้	 โดยม้
วัต้ถุป็ระสงค์เพ่�อเป็็นี้ศูนี้ย์กลางขององค์ความรู้ท้าง
ด้านี้วิช่าการ	พัฒนี้า	ส่งเสริม	กระตุ้้นี้ให้เยาวช่นี้และ
ป็ระช่าช่นี้ทั้�วไป็หันี้มาให้ความสำาคัญกับัการเร้ยนี้รู้

วิท้ยาศาสต้ร์และเท้คโนี้โลย้มากข่�นี้	ป็ระกอบัไป็ด้วย	
ห้องจัุดแสดงระบับัสุริยะจัุกวาล	 กำาเนิี้ดโลก,	 ห้อง
จัุดแสดงวิวัฒนี้าการของภัาคอ้สานี้,	 ห้องจัุดแสดง
ระบับันิี้เวศน์ี้ป็�าป็ระเภัท้ต่้างๆ	 ในี้ภัาคอ้สานี้	 และ
ยังม้ห้องจัุดแสดงองค์ความรู้อ่�นี้ๆ	 อ้กมากมาย	และ
ม้นิี้ท้รรศการหมุนี้เว้ยนี้จุากหน่ี้วยงานี้ต่้างๆ	 โดยจุะ
ม้มัคคุเท้ศน์ี้	ซ่ึ่�งเป็็นี้นัี้กศ่กษาฯ	ท้้�ผ่านี้การอบัรมด้วย
จิุต้อาสา	คอยให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้ท้้�เข้าช่มพิพิธ
ภััณ์ฑ์์ฯอ้กด้วย

เวลาเปิ็ด	–	ปิ็ด	:	เปิ็ดท้ำาการเวลา	09.30	-19.30	นี้.	
หยุดทุ้กวันี้จัุนี้ท้ร์
ค่าเข้า	:	เด็ก	10	บัาท้,	นัี้กเร้ยนี้/นัี้กศ่กษา	20	บัาท้,	
ผู้ใหญ่	40	บัาท้

คัดลอกข้อมูลจุาก:	 https://rspg.kku.ac.th/,	 :	 https://
facebook.com/naturalhistotrymuseumkku.
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3. ศาลหลักเมืองขอนแก่น
	 "ศาลหลักเม่องขอนี้แก่นี้"	หร่อ	"ศาลเท้พารักษ์
หลักเม่อง"	 เกิดจุากการสร้างท้้�รวมเอาวัฒนี้ธรรม
จุ้นี้	และไท้ยรวมกันี้	ป็ระดิษฐ์านี้อยู่ท้้�ศาลาสุขใจุเป็็นี้
ศูนี้ย์รวมจิุต้ใจุของคนี้เม่องท้้�มักจุะมาสักการะท้้�
ศาลหลักเม่องแห่งน้ี้�เป็็นี้ป็ระจุำา	บัรรยากาศภัายในี้
ศาลหลักเม่องม้ความร่มร่�นี้	และสะอาดต้า	สิ�งหน่ี้�งท้้�
อยู่คู่กับัศาลเจุ้าพ่อมานี้านี้ไม่เคยเป็ล้�ยนี้	 ค่อหนัี้ง
กางแป็ลงหร่อหนัี้งแก้บันี้	 ซ่ึ่�งม้ให้เห็นี้บ่ัอยครั�งในี้
ทุ้กช่่วงของปี็

ท้้�ตั้�ง:	 ศาลเจุ้าพ่อหลักเม่องขอนี้แก่นี้	ถนี้นี้ศร้จัุนี้ท้ร์	
ต้ำาบัล	ในี้เม่อง	อำาเภัอเม่องขอนี้แก่นี้

(คัดลอกข้อมูลจุาก:	https://www.khonkaenlink.info/)	

4. บึงแก่นนคร
	 บ่ังแก่นี้นี้ครตั้�งอยู่ในี้เขต้เท้ศบัาลกลางเม่อง
ขอนี้แก่นี้	 เป็็นี้บ่ังขนี้าดใหญ่	 ม้เน่ี้�อท้้�	 603	 ไร่	 เป็็นี้
สถานี้ท้้�พักผ่อนี้หย่อนี้ใจุ	 ม้ถนี้นี้รอบับ่ังไว้สำาหรับัวิ�ง
ออกกำาลังกาย	 หร่อปั็�นี้จัุกรยานี้	 ทิ้วทั้ศน์ี้วิวสวยๆ	
ของบ่ังแก่นี้นี้ครส่วนี้ใหญ่จุะเป็็นี้บัริเวณ์ริมบ่ังด้านี้
ต้ะวันี้ออกแล้วมองเข้ามาในี้ตั้วเม่องจุะเห็นี้อาคาร
ต่้างๆ	รวมทั้�งวัดมหาธาตุ้ท้้�อยู่ริมบ่ัง	หร่อจุะเล่อกมุม
ท้้�เห็นี้พระมหาธาตุ้แก่นี้นี้ครชั่ดๆ	ก็ม้สวยเหม่อนี้กันี้	
(คัดลอกข้อมูลจุาก:	https://www.touronthai.com/)	

5. วัิดพ่ระธิาตุหนองแวิง
	 วัดหนี้องแวง	(พระอารามหลวง)	หร่อ	วัดพระ
ธาตุ้หนี้องแวง	ตั้�งอยู่ท้้�ถนี้นี้กลางเม่อง	ริมบ่ังแก่นี้นี้คร
อำาเภัอเม่อง	ภัายในี้วัดหนี้องแวงเม่องเก่าซ่ึ่�งเป็็นี้พระ
อารามหลวงม้พระมหาธาตุ้แก่นี้นี้ครหร่อ	พระธาตุ้
เก้าชั่�นี้	 เร่อนี้ยอดท้รงเจุด้ย์จุำาลองแบับัจุากพระธาตุ้
ขามแก่นี้	 จัุดสร้างข่�นี้	 เน่ี้�องในี้วโรกาสท้้�	 พระบัาท้
สมเด็จุ	พระป็รมินี้ท้รมหาภูัมิพลอดลยเดช่ท้รงครอง
สิริราช่สมบััติ้ครบั	50	ปี็	และมหามังคลานุี้สรณ์์	200	
ปี็	 เม่องขอนี้แก่นี้	 ความสูงขององค์พระธาตุ้ฯ	 80	

เมต้ร	ม้พระจุุลธาตุ้	4	องค์	ตั้�งอยู่	4	มุมและม้กำาแพง
แก้วพญานี้าค	7	เศ้ยรล้อมรอบั	เป็็นี้ศิลป็ะสมัยท้วา
ราวด้	 ผสมผสานี้ศิลป็ะอินี้โดจุ้นี้	 ซ่ึ่�งเป็็นี้ลักษณ์ะ
แบับัช่าวอ้สานี้	ต้ากแห	วัดพระธาตุ้หนี้องแวงเปิ็ดให้
เข้าช่มทุ้กวันี้	ตั้�งแต่้เวลา	08.00	–	18.00	นี้.

(คัดลอกข้อมูลจุากhttps://www.paiduaykan.com/)

6. พิ่พิ่ธิภััณฑ์์ไดโนเสาร์ภูัเว่ิยง
	 ฟู่อสซิึ่ลไดโนี้เสาร์ชิ่�นี้แรกของไท้ยพบัท้้�อำาเภัอ
ภูัเว้ยง	จัุงหวัดขอนี้แก่นี้	ในี้ปี็	2519	โดยนี้ายสุธรรม	
แย้มนิี้ยม	อด้ต้นัี้กธรณ้์วิท้ยาของกรมท้รัพยากรธรณ้์	
ขณ์ะสำารวจุแร่ยูเรเน้ี้ยม	ในี้หมวดหินี้เสาขัว	ท้้�อุท้ยานี้
แห่งช่าติ้ภูัเว้ยง	บัริเวณ์ห้วยป็ระตู้ต้้หมา	กระดูกชิ่�นี้น้ี้�

ม้ความกว้างยาวป็ระมาณ์	1	ฟุู่ต้	จุากการเป็ร้ยบัเท้้ยบั
พบัว่าม้ลักษณ์ะใกล้เค้ยงกับัไดโนี้เสาร์ซึ่อโรพอด
ซ่ึ่�งม้ขนี้าดใหญ่ยาวป็ระมาณ์	15	เมต้ร	ศูนี้ย์ศ่กษาวิจัุย	
และพิพิธภััณ์ฑ์์ไดโนี้เสาร์ภูัเว้ยงจัุดตั้�งข่�นี้	 โดยความ
ร่วมม่อของกรมท้รัพยากรธรณ้์	 การท่้องเท้้�ยวแห่ง
ป็ระเท้ศไท้ย	 และจัุงหวัดขอนี้แก่นี้	 เพ่�อเป็็นี้แหล่ง
ศ่กษาค้นี้คว้าของนัี้กวิช่าการ	 สำาหรับัให้การศ่กษา
แก่เยาวช่นี้	 และเป็็นี้แหล่งท่้องเท้้�ยวของจัุงหวัด
ขอนี้แก่นี้พิพิธภััณ์ฑ์์ไดโนี้เสาร์ภูัเว้ยง	 ตั้�งอยู่ใกล้
อุท้ยานี้แห่งช่าติ้ภูัเว้ยง	อำาเภัอภูัเว้ยง	จัุงหวัดขอนี้แก่นี้
โดยอยู่ห่างจุากตั้วจัุงหวัดขอนี้แก่นี้ไป็ท้างทิ้ศต้ะวันี้
ต้กเป็็นี้ระยะท้างป็ระมาณ์	 87	 กิโลเมต้ร	 เปิ็ดให้
บัริการทุ้กวันี้	 (ปิ็ดวันี้จัุนี้ท้ร์	 ยกเว้นี้วันี้จัุนี้ท้ร์ท้้�ต้รง
กับัวันี้หยุดนัี้กขัต้ฤกษ์)	เวลา	8.30-17.00	นี้.	อัต้รา
ค่าบัริการ	คนี้ไท้ย	ผู้ใหญ่	20	บัาท้	เด็ก	10	บัาท้

(คัดลอกข้อมูลจุาก	http://pwdm.dmr.go.th/)

7. จุุดชมวิิวิหินช้างส่ อุที่ยานแห่งชาตินำ�าพ่อง
จุุดช่มวิวหินี้ช้่างส้	 ตั้�งอยู่ภัายในี้อุท้ยานี้เเห่งช่าติ้
นี้ำ�าพอง	อ.บ้ัานี้ฝ่าง	จุ.ขอนี้แก่นี้	 ค่ะ	 เป็็นี้จุุดช่มวิวท้้�
สามารถมองเห็นี้อ่างเก็บันี้ำ�าเข่�อนี้อุบัลรัต้น์ี้	 เท่้อก
เขาภูัเว้ยง	 และตั้วเม่องขอนี้แก่นี้ได้แบับัพาโนี้รามา
สุดๆ	ค่ะ	และยังเป็็นี้จุุดช่มพระอาทิ้ต้ย์ต้กท้้�สวยงาม
อ้กจุุดหน่ี้�ง	 โดยก่อนี้ถ่งจุุดช่มวิวสามารถช่มความ
สวยงามของหินี้ท้้�ม้รูป็ท้รงแป็ลกต้า	 มากมาย	 ซ่ึ่�ง
หินี้ดังกล่าวจุะเร้ยงรายกันี้อยู่บันี้ลานี้กว้างท้้�เกิดข่�นี้
เองต้ามธรรมช่าติ้	 จุนี้ม้ช่่�อเร้ยกรวมกันี้ว่า	ท้ะเลหินี้
ช้่างส้	 ซ่ึ่�งป็ระกอบัไป็ด้วยหินี้ต่้างๆ	 ท้้�ม้ช่่�อเร้ยกต้าม
จิุนี้ต้นี้าการ	ไม่ว่าจุะเป็็นี้หินี้ช้่างส้	หินี้รูป็หัวกะโหลก	
หินี้รูป็แมวนี้ำ�า	หินี้รูป็หอยนี้างรม	เป็็นี้ต้้นี้
ท้้�อยู่	 :	 อุท้ยานี้เเห่งช่าติ้นี้ำ�าพอง	 ต้ำาบัลโคกงาม	
อ.บ้ัานี้ฝ่าง	จุ.ขอนี้แก่นี้
เปิ็ดให้เข้าช่ม	:	ทุ้กวันี้	เวลา	08.00	-	16.30	นี้.
ค่าเข้าอุท้ยานี้ฯ	:	คนี้ไท้ย	ผู้ใหญ่	20	บัาท้	เด็ก	10	บัาท้	
คัดลอกข้อมูลจุาก:	https://travel.trueid.net/,	https://
www.paiduaykan.com/
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8. เขื�อนอุบลรัตน์
	 เข่�อนี้อุบัลรัต้น์ี้	 เข่�อนี้ขนี้าดใหญ่ซ่ึ่�งถ่อเป็็นี้เข่�อนี้
อเนี้กป็ระสงค์แห่งท้้�สองของป็ระเท้ศไท้ย	เปิ็ดใช้่งานี้
มาตั้�งแต่้ปี็	พ.ศ.	 2509	 โดยสร้างกั�นี้แม่นี้ำ�าพองโดย
ปิ็ดกั�นี้ลำานี้ำ�าพองต้รงบัริเวณ์ช่่องเขาท้้�เป็็นี้แนี้วต่้อ
ระหว่างเท่้อกเขาภูัเก้าและภูัพานี้คำา	ถ่อว่าเป็็นี้สถานี้
ท้้�ท่้องเท้้�ยวยอดนิี้ยมแห่งหน่ี้�งของจัุงหวัด	 เพราะอยู่
ห่างจุากตั้วเม่องขอนี้แก่นี้ป็ระมาณ์	50	กิโลเมต้ร	เดินี้
ท้างสะดวก	อ่างเก็บันี้ำ�าเข่�อนี้อุบัลรัต้น์ี้นัี้�นี้ม้พ่�นี้ท้้�กว้าง
ใหญ่	บัริเวณ์สันี้เข่�อนี้อยู่ท้้�อำาเภัออุบัลรัต้น์ี้	ภัายในี้จัุด
ท้ำาพ่�นี้ท้้�สำาหรับัการท่้องเท้้�ยวไว้อย่างด้	 ม้ทั้�งสนี้าม
กอล์ฟู่	 บ้ัานี้พัก	 ร้านี้อาหาร	สวนี้สาธารณ์ะ	 จุุดช่ม
วิว	 นัี้กท่้องเท้้�ยวสามารถเดินี้ช่มความงดงามบัริเวณ์
สันี้เข่�อนี้ได้ด้วยโดยรอบัพ่�นี้ท้้�อ่างเก็บันี้ำ�ายังม้จุุดท่้อง
เท้้�ยวอ้กหลายแห่ง	 ในี้ฤดูร้อนี้เป็็นี้ท้้�นิี้ยมมาเล่นี้นี้ำ�า

พักผ่อนี้หย่อนี้ใจุของป็ระช่าช่นี้ในี้พ่�นี้ท้้�	และนัี้กท่้อง
เท้้�ยวจุากต่้างจัุงหวัด
ท้้�ตั้�ง:	ต้.เข่�อนี้อุบัลรัต้น์ี้	อ.อุบัลรัต้น์ี้	จุ.ขอนี้แก่นี้
พ่�นี้ท้้�ท่้องเท้้�ยวเปิ็ดทุ้กวันี้	 6.00-18.00	นี้.	 โดยไม่ม้
ค่าเข้าช่ม

คัดลอกข้อมูลจุาก:	http://i-san.tourismthailand.org/

9. สวินสัตว์ิขอนแก่น
	 สวนี้สัต้ว์ขอนี้แก่นี้บัริหารจัุดการพ่�นี้ท้้�ภัายในี้	
แบ่ังออกเป็็นี้	2	ส่วนี้	ค่อส่วนี้การศ่กษาและส่วนี้จัุด
แสดงสัต้ว์	 โดยพ่�นี้ท้้�ส่วนี้การศ่กษาจัุดให้เป็็นี้แหล่ง
เร้ยนี้รู้และศ่กษา	 ท้างด้านี้การอนุี้รักษ์พันี้ธ์ุ	 สัต้ว์
ป็�า	หายาก	 เป็็นี้ศูนี้ย์วิจัุย	 เพาะเล้�ยง	 และเป็็นี้การ
ท่้องเท้้�ยวแบับัอัธยาศัย	 รวมทั้�งกิจุกรรมการเดินี้ป็�า
ศ่กษาธรรมช่าติ้	 กิจุกรรมโครงการนัี้กเร้ยนี้เข้าเร้ยนี้
รู้ในี้สวนี้สัต้ว์	 โครงการแค้มป์็ปิ็�ง	 โครงการกิจุกรรม
ค่ายลูกเส่อและยุวกาช่าด	รวมถ่งศูนี้ย์ป็ระชุ่มสัมมนี้า	
สวนี้สัต้ว์ขอนี้แก่นี้	 ตั้�งอยู่ในี้อำาเภัอเขาสวนี้กวาง	 ม้
สัต้ว์ต่้างๆ	จุากทั้�วโลกให้เพลิดเพลินี้ต้า	 เช่่นี้	 ย้ราฟู่	
หม้	 เส่อโคร่ง	 สิงโต้ขาว	 ม้าลาย	แรด	 ฮิู่ป็โป็	กวาง	
แมวนี้ำ�า	นี้กฟู่ลามิงโก้	นี้กยูง	ลิง	วอลลาบ้ัเผ่อก	ไฮู่ย้
น่ี้า	เม้ยร์แคท้	และอ่�นี้ๆ	พร้อมกิจุกรรมมากมาย	ไม่ว่า
จุะเป็็นี้ให้อาหารสัต้ว์	ท้้�สามารถให้อาหารกวางอย่าง
ใกล้ชิ่ด	ดูโช่ว์แมวนี้ำ�า	และนี้อกจุากน้ี้�ยังม้ส่วนี้สวนี้นี้ำ�า	
ให้บัริการแก่นัี้กท่้องเท้้�ยวอ้กด้วย
ท้้�อยู่	:	88	หมู่ท้้�	8	ต้ำาบัลคำาม่วง	อำาเภัอเขาสวนี้กวาง	

จัุงหวัดขอนี้แก่นี้
เปิ็ดให้เข้าช่ม	:	ทุ้กวันี้	เวลา	08.00-18.00	นี้.	ไม่เว้นี้
วันี้หยุดราช่การ
ค่าเข้าช่ม	:	ผู้ใหญ่	100	บัาท้/เด็ก	20	บัาท้	(เด็กสูงไม่
เกินี้	120	ซึ่ม.	เข้าฟู่ร้)	นัี้กศ่กษา/ข้าราช่การ	(เฉพาะ
ในี้เคร่�องแบับัเท่้านัี้�นี้)	 50	บัาท้	 ผู้สูงอายุ	 60	 ปี็ข่�นี้
ไป็	คนี้พิการ	ฟู่ร้
คัดลอกข้อมูลจุาก:	http://www.khonkaen.zoothailand.
org/,	https://travel.trueid.net/

	 ในี้ฉบัับัน้ี้�ขอยกตั้วอย่างสถานี้ท้้�ท่้องเท้้�ยวเพ้ยง
เท่้าน้ี้�นี้ะคะ	 จุริงๆแล้วขอนี้แก่นี้ยังม้ท้้�ท่้องเท้้�ยวอ้ก
หลายท้้�รอให้ทุ้กท่้านี้มาเช็่คอินี้และนี้อกจุากน้ี้�ยังม้
อาหารพ่�นี้เม่องให้ต้ามร้วิวอ้กเยอะมาก	 ไว้มาเท้้�ยว
ขอนี้แก่นี้กันี้นี้ะคะ	 ขอนี้แก่นี้ยินี้ด้ต้้อนี้รับัทุ้กท่้านี้
ค่ะ....สวัสด้ปี็ใหม่	2564	ค่ะ

	 สำาหรับัข่าวแวดวงช่าว	MT	ต้้องแสดงความยินี้ด้
กับัพ้�ๆ 	น้ี้องๆ	MT	คนี้เก่งของพวกเราท้้�ได้รับัรางวัล
จุากผลงานี้อันี้โดดเด่นี้ของทุ้กท่้านี้	 และรวมภัาพ
กิจุกรรมของเหล่า	MT	 HERO	 ท้้�ได้ป็ฎิบััติ้หน้ี้าท้้�
ในี้การลงพ่�นี้ท้้�เก็บัตั้วอย่างท้้�ต้ลาดแพกุ้ง	 จัุงหวัด
สมุท้รสาคร
	 ข่าวแรกขอแสดงความยินี้ด้กับั	ท้นี้พญ.เกษร	
บุัญยรักษ์โยธินี้	 ผู้อำานี้วยการศูนี้ย์วิท้ยาศาสต้ร์การ
แพท้ย์ท้้�	 8	 อุดรธาน้ี้	 ย้ายไป็ป็ฏิบััติ้หน้ี้าท้้�ผู้อำานี้วย
การศูนี้ย์วิท้ยาศาสต้ร์การแพท้ย์ท้้�	5	สมุท้รสงคราม

โดีย...กองบรรณาธิิการ
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	 ขอแสดงความยินี้ด้กับั	 ศ.ดร.ท้นี้พ.เพท้าย									
เย็นี้จิุต้โสมนัี้ส	 ท้้�ป็ร่กษาสมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์ในี้
พระอุป็ถัมภ์ัฯ	ท้้�ได้รับัรางวัลศิษย์เก่าด้เด่นี้	จุากสมาคม
ศิษย์เก่าคณ์ะเท้คนิี้คการแพท้ย์	มหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่	
ป็ระจุำาปี็	 2563	 ซ่ึ่�งมอบัให้แก่ศิษย์เก่าท้้�ม้ผลงานี้โดด
เด่นี้ในี้ด้านี้วิช่าการ	หร่อท้ำาคุณ์ป็ระโยช่น์ี้แก่ชุ่มช่นี้
และสังคม	 ในี้แต่้ละสาขาวิช่า	 ซ่ึ่�งในี้สาขาเท้คนิี้คการ
แพท้ย์	ม้จุำานี้วนี้	4	ท่้านี้	ป็ระกอบัด้วย	ศาสต้ราจุารย์	
ดร.เพท้าย	 เย็นี้จิุต้รโสมนัี้ส,	 รองศาสต้ราจุารย์	
ดร.ป็ร้ยานี้าถ	วงศ์จัุนี้ท้ร์,	ศาสต้ราจุารย์	ดร.ป็รัช่ญา	
คงท้ว้เลิศ,	รองศาสต้ราจุารย์	ดร.นี้ายแพท้ย์	ดร	วัฒนี้
กุลพาณิ์ช่ย์,	 ดร.เท้คนิี้คการแพท้ย์หญิง	 สุภัาภัรณ์์
วัช่รพฤษาด้

ศิษย์เก่ารหัส 23-33-43-53 มอบเงินพั่ฒนาคณะ
เนื�องในโอกาสส่งลูกช้างเชือกใหม่ขึ�นดอย ประจุำาปี 2563
	 ศาสต้ราจุารย์	ดร.สาคร	พรป็ระเสริฐ์	คณ์บัด้คณ์ะเท้คนิี้คการแพท้ย์	รับัมอบัเงินี้จุากศิษย์เก่ารหัส	
23-33-43-53	เพ่�อเป็็นี้ทุ้นี้พัฒนี้าการศ่กษาและพัฒนี้าคณ์ะฯ	เน่ี้�องในี้โอกาสส่งลูกช้่างเช่่อกใหม่ข่�นี้ดอย
ป็ระจุำาปี็	2563	ในี้งานี้	AMS	CMU	45	ปี็	"	ช่าวส้นี้ำ�าเงินี้สร้างสรรค์	สานี้สัมพันี้ธ์พ้�น้ี้อง	"	จัุดโดยสมาคม
ศิษย์เก่าคณ์ะเท้คนิี้คการแพท้ย์	มหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่	เม่�อวันี้ท้้�	5	ธันี้วาคม	2563	ณ์	ห้องดอยหลวง	
โรงแรมแคนี้ท้าร้�ฮิู่ลล์	เช้่ยงใหม่

	 สมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์แห่งป็ระเท้ศไท้ยในี้พระอุป็ถัมภ์ัฯ	 จัุดงานี้มอบัรางวัลนัี้กเท้คนิี้คการ
แพท้ย์ด้เด่นี้	 ปี็	 2563	และมอบัเก้ยรติ้บััต้รแก่	MT	Heroes	 ท้้�ได้ออกหน่ี้วยช่่วยเก็บัตั้วอย่างผู้ป็�วย	
COVID-19	เม่�อวันี้ท้้�	29	พ.ย.	2563	
	 ทั้�งน้ี้�นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ด้เด่นี้	ป็ระจุำาปี็	2563	จุำานี้วนี้	3	ท่้านี้	ท้้�ได้รับัคัดเล่อกต้ามด้านี้ต่้างๆ	
ดังน้ี้�
	 1.	นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ด้เด่นี้	ด้านี้วิช่าการ/วิจัุย	ได้แก่	ศ.ดร.ท้นี้พ.สาคร	พรป็ระเสริฐ์	คณ์บัด้
คณ์ะเท้คนิี้คการแพท้ย์	มหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่
	 2.	นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ด้เด่นี้	ด้านี้บัริหาร	ได้แก่	รศ.ดร.ท้นี้พ.เกร้ยงไกร	กิจุเจุริญ	รองอธิการบัด้
ฝ่�ายท้รัพยากรบุัคคล	มหาวิท้ยาลัยขอนี้แก่นี้	และรองศาสต้ราจุารย์ภัาควิช่าเท้คนิี้คการแพท้ย์	คณ์ะ
เท้คนิี้คการแพท้ย์	มหาวิท้ยาลัยขอนี้แก่นี้
	 3.	 นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์ด้เด่นี้	 ด้านี้บัริการ	 ได้แก่	 ท้นี้พญ.ผุสด้	 ล่อน้ี้ย์	 นัี้กเท้คนิี้คการแพท้ย์	
(ช่ำานี้าญการพิเศษ)	ภัาคพยาธิวิท้ยาคลินิี้ก	คณ์ะแพท้ยศาสต้ร์ศิริราช่พยาบัาล	มหาวิท้ยาลัยมหิดล

	 ขอแสดงความยินี้ด้กับั	 ดร.	 ท้นี้พญ.	 สลักจิุต้	

ชุ่ติ้พงษ์วิเวท้	 นี้ายกสมาคมเท้คนิี้คการแพท้ย์แห่ง

ป็ระเท้ศไท้ยในี้พระอุป็ถัมภ์ัฯ	ท้้�ได้รับัคัดเล่อกให้เป็็นี้	

นัี้กศ่กษาเก่ามหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่ด้เด่นี้	 ป็ระจุำา	

ปี็	 2563	 จุากสมาคมนัี้กศ่กษาเก่ามหาวิท้ยาลัย

เช้่ยงใหม่	 โดยจุะเข้ารับัโล่ป็ระกาศเก้ยรติ้คุณ์จุาก

อธิการบัด้มหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่	 ในี้พิธ้ซ้ึ่อมใหญ่	

พิธ้พระราช่ท้านี้ป็ริญญาบััต้ร	 ครั�งท้้�	 55	 	 ของ

มหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่	วันี้พุธ	ท้้�	20	มกราคม	2564	

ณ์	หอป็ระชุ่มมหาวิท้ยาลัยเช้่ยงใหม่

งานมอบรางวัิลนักเที่คนิคการแพ่ที่ย์ด่เด่น ปี 2563
และมอบเก่ยรติบัตรแก่ MT Heroes เมื�อวัินท่ี่� 29 พ่.ย. 2563
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	 #ท้้มนัี้กรบัชุ่ดขาว	ช่าว	MT	#เท้คนิี้คการแพท้ย์อาสา	#MT	HERO	ทุ้กท่้านี้	ท้้�ได้ร่วมแรงร่วมใจุกันี้	ในี้การลงพ่�นี้ท้้�เก็บัตั้วอย่าง	จัุงหวัดสมุท้รสาคร	#สู้ๆ	เป็็นี้

กำาลังให้ให้ทุ้กท่้านี้นี้ะคะ


